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A muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője  

2013. március 24-én, VIII. évfolyam, 11-12. szám (212-213) 
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III. 25-én, hétfőn,  

NAGYHÉTFŐ 

 

Mária Anunciáta, Irisz, Irén 

III. 26-án, kedden,  

NAGYKEDD 

 

Árpikász vt., Árpád, Emmanuel 

III. 27-én, szerdán,  

NAGYSZERDA 

SZÁVIŰ temp.: JUHÁSZ ANDRÁSÉRT én.m. 

Lídia asszony, Hajnalka 

III. 28-án, csütörtökön,  

NAGYCSÜTÖRTÖK, 

Johanna özv. 

Krizmaszentelési szentmise a nagybecskereki székesegyházban 09:30 

Szentmise az utolsó vacsora emlékére  17:00 

ISPÁNOVICS ROZÁLIÉÁRT én.m. 

Szentmise a Domonkos templomban 16:00 

III. 29-én, pénteken,  

NAGYPÉNTEK (szigorú böjt) 

Keresztúti ájtatosság 08:00 

Nagypénteki szertartás a Mária Neve templomban 15:00 

III. 30-án, szombaton,  

NAGYSZOMBAT 

Amadé herceg 

Virrasztás Jézus sírjánál 08:00 

Húsvéti eledelek megáldása 15:00 

Szentmise a Mária Neve templomban 17:00 

III. 31-én,  

HÚSVÉTVASÁRNAP 

Kornélia vt. sz., Benő 

08:30 – szentmise a hívekért   

10:00 – a családok, gyerekek,  ifjúság  miséje 

11.00 – a Domonkos templ. 

18:30 – esti szentmise: A JÓ HALÁL KEGYELMÉÉRT 

IV. 1-én, hétfőn,  

HÚSVÉTHÉTFŐ 

Szentmise a Mária Neve templomban 10:00 és 18:30 

Szentmise a Domonkos templomban 11:00 

Hugó vt. pk 

IV. 2-án, kedden,  Paolai Ferenc rem., Áron 

IV. 3-án, szerdán,  Richárd pk., Buda, Hóvirág 

IV. 4-én, csütörtökön,  A MEDJUGORJEI SZÚZANYA TISZTELETÉRE A PAPI 

ÉS SZERZETESI HIVATÁSOKÉRT cs.m. 

Sevillai Izidor pk., egyht. 

IV. 5-én, pénteken,  JÉZUS SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Ferreri Vince p., Teodóra 

IV. 6-án, szombaton,  

 

SZŰZANYA TISZT. AZ ÉLŐ ÉS ELHUNYT RFT. cs.m. 

Szer. Taksony vt., Celesztin pp. 

IV. 7-én,  

FEHÉRVASÁRNAP 

Isteni irgalmasság 

vasárnapja, De la Salle János 

08:30 – szentmise a hívekért   

10:00 – a családok, gyerekek,  ifjúság  miséje 

11.00 – a Domonkos templ. 

18:30 – esti szentmise 

Jeruzsálemi bevonulásával 

elkezdődik Jézus életének utolsó 

szakasza. Az események 

váratlanul felgyorsulnak. 

Nagycsütörtökön az apostolokkal 

együtt lélekben leülünk az utolsó 

vacsora termében, majd elkísérjük 

az Urat az Olajfák hegyére, ahol 

Júdás vezetésével a katonák 

elfogják. A főtanács kihallgatja, 

majd Pilátusból kikényszerítik a 

halálos ítélet kimondását. 

Elkísérjük Jézust a Golgotára és 

döbbenten szemléljük, hogy az 

emberi gonoszság megöli a szent 

Istent. Harmadnapra váratlan 

fordulat történik, a keresztre 

feszített Krisztus élőként 

mutatkozik övéinek, feltámadt a 

halálból.  

Horváth István Sándor 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-

marcius-24-viragvasarnap 

„Urunk szenvedésével és halálával tett bennünket Isten fiaivá, saját 
testvéreivé és testének tagjaivá.”  Don Bosco 

 

Olvasmány: Iz 50,4-7; Zoltár: Zs 21; Szentlecke: Fil 2,6-11; Evangélium: Lk 22,14 - 23,56 
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VIRÁGVASÁRNAP 
 

Az ünnepre Jeruzsálembe érkező 

Jézust ujjongva fogadja a nép, a 

messiás-királynak kijáró tisztelettel 

köszöntik őt. A köszöntés 

hátterében az a remény húzódik 

meg a nép részéről, hogy Jézus 

hamarosan kinyilvánítja majd 

mindenki előtt, hogy ő a Messiás. 

Elképzelésükben azonban inkább 

az él, hogy földi, királyi hatalmat 

szerez magának. Ruháikat a föld 

porába terítik sokan a 

szamárháton érkező Jézus előtt és 

királyként dicsőítik. A vallási 

vezetők rossz szemmel nézik 

mindezt, s arra kérik Jézus, hogy 

hallgattassa el tanítványait és az 

őt éljenzőket, de ő nem teljesíti 

kérésüket. 
 

 

KÖRMENET HÚSVÉT VASÁRNAPJÁN: 

Mária Neve templom – Petőfi brigád utca – Kun Béla utca – Dózsa György 
utca – Mária Neve templom. 

MUZSLYAI CARITAS ÉRTESÍTÉSE 
 

Nagyhéten gyakoroljuk a 
szeretetet, hogy Húsvétra 

örülni tudjanak a rászorulók is! 
 

Gyűjtést szervezünk hétfőn és 
kedden a plébánián 9-11 óra között.  
Tartós élelmet, ruhát, játékot is 
lehet hozni. 

a szervező bizottság 
 

 

Kedves gyerekek! 
Patogatott kukoricás 

ORATÓRIUM 
Nagyszombaton 10 órától! 
 

 Figyelem! Húsvétvasárnaptól 
kezdődik a nyári időszámítás. Ne 
felejtsük el az órát előre hajtani. 
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Az Eucharisztiában való részvétel által mi 

is átéljük Jézus imáját, amelyet értünk 
mondott és mond folyamatosan azért, 
hogy a rossz, amellyel nap mint nap 

találkozunk, ne győzedelmeskedjen, 

A keresztre feszítésről szóló 
evangéliumi elbeszélések jelentik 

a szenvedéstörténet, sőt az egész 
Jézus-életrajz csúcspontját. Az 

evangéliumok szerzői e halált úgy 
értelmezik, mint ahol 
nyilvánvalóvá vált, hogy Isten 

megkönyörült a bűnös 
emberiségen. Azáltal, hogy 

küldötte (Fia), a kereszthalál 
vállalásával azonosult a bűn 
következtében elesetté vált 

emberekkel, egyben fel is emelte 
az emberi nemet és 

megszabadította az elesettségtől. 
http://www.adorans.hu/node/221 

 

hanem helyette Krisztus halálának és feltámadásának ereje tudjon 
működni bennünk. Az Eucharisztiában az egyház válaszol Jézus 

felszólítására: „Ezt cselekedjétek emlékezetemre” (Lk 22,19), 
amely által mi is újból és újból csatlakozni tudunk Jézus imájához. 
Az Eucharisztiában való részvétellel mi is egyesülni kívánunk a 

húsvéti Báránnyal azért, hogy életünk, gyengeségei és hűtlensége 
ellenére is, ne elvesszen, hanem átalakuljon. A keresztény élet 

számára elengedhetetlen az Eucharisztiában való részvétel – 
hangoztatta a Szentatya. Kérjük mi is az Úrtól, hogy keresztjeinket 
az Istennek és embertársainknak szóló szabad és szeretetteljes 

áldozattá formálja át. (Vatikáni Rádió/Magyar Kurir) 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/szentatya-tanitasa-jezus-utolso-

vacsoran-mondott-imajarol 

 

„NAGYSZOMBAT Jézus sírban pihenésének 
napja. Az egyház ott áll Jézus sírjánál, 

szenvedéséről és haláláról elmélkedik. Az oltár 
is üres, a tabernákulum nyitott ajtaja jelzi, 

hogy távol van otthonától a vőlegény. Ekkor 
történik a nagyszombati szertartás kezdete, 

hiszen nagyszombaton - a liturgia előírása 
szerint - a naplemente után már meg lehet 
kezdeni a virrasztást, a szent éjszakát, amely 

Jézus feltámadására készít elő. 
A sötét templomban egyedül a parázsló szén 

világít, s az arról vett tűzzel a pap meggyújtja a 

húsvéti gyertyát, miközben azt imádkozza, 

hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a Kezdet és a 

Vég, ő az Alfa és az Ómega, övé az idő, és övé az 

örökkévalóság, övé a dicsőség és a hatalom, 

mindörökkön örökké. Ámen.” Kránitz Mihály 

http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2003.04.13/

0601.html 

 

 

 
 

 

A húsvéti gyertya fénye maga is Jézus Krisztust 

jelzi, feltámadását, mely belevilágít a templom 

sötétjébe, de egyúttal a lelkek sötétjébe is. És 

hirdeti azt a nagy világosságot, mely az igazi 

élet, az örök élet. A húsvéti örömének után 

kezdődik az igeliturgia, mely végigvezet minket 

az üdvösségtörténet nagy állomásain, eljutva az 

Újszövetség küszöbéig. Ekkor ismét felhangzik 

a Glória, és megszólalnak a csengők és a 

harangok, felhíva Krisztus győzelmének 

ünneplésére. 

Jézus él, valóban feltámadt, nemcsak 

a keresztények, hanem minden ember 

számára. A lelke mélyén mindenki 

keresztény, aki az élet igazságára, az 

Istenre vágyakozik, és ezt az életet Jézus 

Krisztus hozta el szenvedése, halála és 

örömteli feltámadása által. 
Kránitz Mihály 

 http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2003.04.13/0601.html 
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